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PRIEKŠROCĪBAS 

 
• Ātri žūstoša 
 
• Viegli uzklājama 
 
• Sasaista putekļus un irdenas daļiņas 
 
• Laba noturība pret sārmainu vidi 
 
• Ūdens bāze – atšķaidāma ar ūdeni 
 
• Zems emisijas līmenis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIELIETOJUMS 

 
GRIP A560 CLASSIC izmanto kā grunti grīdu 
sagatavošanai pirms Bostik izlīdzinošo maisījumu vai Bostik 
keramiko flīžu līmes uzklāšanas. GRIP A660 CLASSIC 
uzlabo adhēziju, samazina pamatnes uzsūkšanos un var 
sasaista putekļus. Lai palielinātu izlīdzinošā maisījuma 
elastību, dažos gadījumos GRIP A560 CLASSIC var 
pievienot ar tam.  
 
Vienmēr ir jāievēro Zviedrijas grīdas segumu tirdzniecības 

asociācijas (GBR) ieteikumi attiecībā uz pamatnes mitrumu, 

virsmas izturību utt. pirms grīdas segumu ieklāšanas. 

 
Pamatnes: 

 
Piemērota visām pamatnēm, kurām var uzklāt ar Bostik 
izlīdzinošos maisījumus vai keramisko flīžu līmi. 
 
*Žūšanas laiki norādīti pie gaisa temperatūras +20°C, 
relatīvā mitruma maks. 50% un labas ventilācijas, kā arī 
relatīvā mitruma pamatnē mazāka par 85%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEHNISKIE DATI 

 
 Skatīt instrukciju attiecīgi par  

Sajaukšanas attiecība 
grīdas izlīdzinošo maisījumu / 
keramisko flīžu līmi 

  

Materiāla patēriņš Apm. 0.08 l/m² 
  

Var staigāt pēc 30-60 min 
  



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 

 

PAMATNES SAGATAVOŠANA 

 
Lai panāktu labu darba rezultātu, temperatūrai telpā jābūt 

starp +10ºC and +25ºC. 

 
Tīrīšana: Pārliecinieties, ka uz pamatnes nav putekļu, 

netīrumu, krāsas, līmes atlikumu, eļļas, smērvielu, vaska 

u.c. un vai tā ir stingra un cieta bez plaisām uz virsmas vai 

tamlīdzīgi. Jebkurš uzslāņojums ir jānoslīpē vai jānofrēzē. 

Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar Bostik, lai saņemtu 

papildu padomu. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar 

Bostik, lai saņemtu papildu padomu. 

 
UZGLABĀŠANA/DERĪGUMS  
 
12 mēneši sausā, vēsā vietā neatvērtā iepakojumā. 
Sargāt no sala.  
 

VIDE UN VESELĪBA 

 

Produkta saturs saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 

aktiem nav klasificēts kā bīstams veselībai vai 

uzliesmojošs, taču visiem lietotājiem pirms produkta 

lietošanas ir jāizlasa drošības datu lapa. Drošības datu 

lapa ir pieejama pēc pieprasījuma, kā arī pieejama 

ražotāja vietnē www.bostik.se

 

LIETOŠANA PĀRSTRĀDE 
  

 
Sajaukšana: GRIP A560 CLASSIC uzklāj uz normāli 

uzsūcošām virsmām pēc atšķaidīšanas ar ūdeni 1:3 

(grunts:ūdens). Ļoti uzsūcošākām pamatnēm ieteicams 

veikt atkārtotu procedūru. Uz grīdas ģipškartona 

plāksnēm un kokšķiedras plāksnēm grunti atšķaida ar 

ūdeni 5:1 (grunts:ūdens). Lai iegūtu pareizo sajaukšanas 

attiecību, vienmēr sāciet ar ūdens mērīšanu. Izmantojiet 

ūdeni no +5 līdz +20ºC. 

 
Uzklāšana: Iestrādājiet grunti pamatnē ar birsti vai slotu. 

Izvairieties no praimera peļķu veidošanās. Praimerim 

jāžūst maksimums 24 stundas pirms špaktelēšanas vai 

pašizlīdzinošā maisījuma liešanas. Ja uz pamatnes pirms 

tam ir nokļuvuši putekļi, tā jānotīra un vēlreiz jāgruntē.  
NB! Saules staru, augstas temperatūras, spēcīgas 

ventilācijas vai citu faktoru gadījumā, kas var paātrināt 

žūšanu, virsma ir jāaizsargā pret pārāk strauju izžūšanu. 

Nedrīkst izmantot ne gaisa sausinātāju, ne siltā gaisa 

pūtējus. Produkts ir piemērots lietošanai tikai iekštelpās. 

 
Kad vien iespējams, ir jāizvairās no atkritumu rašanās vai 

jāsamazina tas līdz minimumam. Tukšajās tvertnēs var būt 

produkta atliekas. Produkts un iepakojums ir jāiznīcina 

droši. Lai atbrīvotos no produkta pārpalikuma un 

nepārstrādājamiem produktiem, noalgojiet pilnvarotu 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Atbrīvojoties no 

šī produkta, vienmēr ir jāievēro vides aizsardzības 

prasības un tiesību akti par atkritumu apsaimniekošanu. 

Izvairieties no izlijuša materiāla izkliedēšanas, noplūdes, 

saskares ar augsni, nokļūšanas ūdenstilpnēs un 

kanalizācijā.  
 
 

 

PIEZĪMES 
 

Instrumentus tīriet ar ūdeni pirms grunts ir nožuvusi. 

 
Papildinformāciju skatiet Bostik brošūrās. 

 
 

Artikula Iepakojums Daudzums EAN 

numurs  uz  

  paletes  
    

30623600 1L pudele 360 7311020081476 
    

30623599 5L kanna 72 7311020081515 
    

30623492 15L kanna 24 7311020081522 
     

 

DROŠĪBA 

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet drošības datu  
lapu www.bostik.se  

 

 
Saistību atruna: mūsu uzrādītie tehniskie dati, kā arī mūsu norādījumi un ieteikumi ir 

balstīti uz dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu lietotājam 

sasniegt vislabākos iespējamos rezultātus. Tā kā apstākļi lietotāja telpās ir ārpus 

mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par produkta lietošanas 

laikā sasniegtajiem rezultātiem.  
 
 
 

BOSTIK HOTLINE 

         
Smart help tel. +371 26622366  
www.gsc.lv 
   


